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Domnul dã victorie copiilor Lui!
Luni, 23 februarie

Duminică, 1 martie

Citirea: Numeri 5-6 ºi Marcu 4:1-20

Citirea: Numeri 20-22 ºi Marcu 7:1-13
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Adi Strete, Gavril Bulzan
şi Teodor Bulzan
Azi stăm la Masa Domnului!

Marţi, 24 februarie
Citirea: Numeri 7-8 ºi Marcu 4:21-41
Întâlnirea mijlocitorilor, de la ora 18.

Miercuri, 25 februarie
Citirea: Numeri 9-11 ºi Marcu 5:1-20
Întâlnire de Rugãciune şi Studiu de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Silviu Silaghi, Florian
Prodea şi studiu cu pastorul bisericii

Joi, 26 februarie
Citirea: Numeri 12-14 ºi Marcu 5:21-43

Vineri, 27 februarie
Citirea: Numeri 15-16 ºi Marcu 6:1-29
Întâlnirea tinerilor, de la ora 18.

Sâmbătă, 28 februarie
Citirea: Numeri 17-19 ºi Marcu 6:30-56

Azi, 22 februarie
Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Ştefan Bulzan şi Teodor Bulzan

Numeri 10:35

Versetul sãptãmânii:

Când pornea chivotul,
Moise zicea:
„Scoală-te, Doamne,
ca să se împrăştie
vrăjmaşii tăi şi să fugă
dinaintea feţei Tale
cei ce Te urăsc!”
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IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui(i.
• Proclamă Evanghelia.

EDITORIAL
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• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

ANUL DE VESELIE
Reglementările, legile și
regulile pe care le-am citit în
Cartea Leviticului par a nu
avea nici o relevanță pentru
noi astăzi. Așa este la prima
vedere doar, și la modul fizic
de înțelegere a lucrurilor,
pentru că, întradevăr, noi nu mai aducem jertfe astăzi așa
cum au adus ei, totuși și noi trebuie să aducem jertfe
Domnului. Principiul jertfei nu a fost anulat odată ce Cristos
S-a adus Jertfă, doar a fost ridicat la un alt nivel. Așa că, la o
analiză mai atentă, la o apropiere de text vom putea
descoperi principii spirituale valabile pentru noi în spatele

Anunţuri

continuare...

fiecărei reglementări din Levitic. Vreau să mă refer doar la
reglementările privind Anul de Veselie. La o citire atentă,
rămâi uimit de numărul mare de instrucțiuni doar în jurul
aplicării poruncii referitor la anul de veselie. Acesta însemna
că fiecare al 50-lea an trebuia să fie un al bucuriei, al
eliberărilor, a revenirii întregului ritm al vieții, chiar și
proprietățile la matca lor originală. În anul acela, cele trei
sărbători anuale obligatorii erau ridicate la rand de sărbători
continue. Era anul veseliei, al sărbătorilor, al sărbătorii. Încă
ceva, anul acesta venea după un an sabatic. Aceasta a
ridicat ștacheta în ceea ce privește posibilitățile omenești de
celebrare a anului veseliei. Poate că acesta a fost motivul,
considerat de ei suficient, pentru a nu sărbători acest an. Se
pare, întradevăr că evreii nu au ajuns să sărbătorească anul
veseliei așa cum nu au sărbătorit, de fapt, nici anii sabatici.
Dumnezeu le impută aceasta prin proroci atunci când îi
trimite în exilul de 70 de ani.
Ce înseamnă pentru noi, astăzi, sărbătorirea anului de
veselie? Dacă anul sabatic și sabatul ca atare este echivalent
pentru noi cu intrarea și trăirea în odihna mântuirii, tot așa,
cred că anul de veselie ar putea semnifica trăirea având ca
roadă a Duhului – bucuria precum și faptul că pentru noi anul
de veselie este echivalent cu Sărbătoarea pe care o așteptăm
și care va fi declanșată odată cu Revenirea Domnului.
Da, atunci toate lucrurile vor reintra în matca lor originală,
vom experimenta adevărata și totala eliberare. Foarte
important, proprietățile se vor întoarce la Proprietarul de
drept!!! Noi am fost răscumpărați și ne vom întoarce la Cel
care ne-a răscumpărat! Mare motiv de bucurie! Aleluia! Totuși,
o mare diferență: nu va fi doar un an! Toate acestea, mie îmi
produc deja bucurie! Și ție?
Maranata! Vino Doamne Isuse!

„S ã dãm hranã ce lui
flãm ând“!
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T E IN VITÃM S Ã T E IM P LIC I
în proie ctul social

O m a s ã p e z i!
D O N E AZÃ 2 5 le i şi a s ig u ri tim p d e o
s ãp tãm â n ã o m a s ã c a ld ã une i pe rsoane în
ne voie . F oloseşte plicul de colectã pentru
aceste donaþii.

Miercurea de la ora 1700, pastorul bisericii stã la dispoziţia oricui are
nevoie de consiliere spiritualã. Este şi un timp dedicat mãrturisirii
pãcatelor înţelegând porunca biblicã şi importanţa acesteia în viaţa
credinciosului.

E ste disponibil F orm ularul 2 3 0 pe ntru a d o n a 2 % cãtre
C e n tru l C re ş tin B e ta n ia din im pozitul pe venit deja plãtit statului.
H aideţi ca şi în acest fel sã sprijinim proie cte le bise ricii.
F orm ularul ne ce sar îl pute ţi gãsi la intrare .
CITATE

Savanţii ajung să creadă că ei inventează ceea ce
descoperă.

Tunetul e foarte impresionant, dar treaba o face
trăsnetul.

Cel mai mare rău e deprinderea cu răul.

Când un om ţi se pare aspru, gândeşte-te totdeauna că
o cetate întărită nu e şi o cetate duşmană.

